
Nd. 73. Breytingartillögur

við frv. til laga uin kosningar til Alþingis.

Frá Halldóri Stefánssyni.
1. Við 5. gr.

a. Stafliður A. orðist svo:
Kjördæmi, er kjósa einn þingmann hvert ólilutbundnum kosninguni 

(einmenningskjördæmi).
b. Stafliður B. orðist svo:

Kjördæmi, er kjósa tvo þingmenn hvert óhlutbundnum kosningum 
( t ví menningsk j ördæmi).

c. Fvrir orðin „þar sem kosnir eru“ í staflið C. kom i: er kýs.
2. Við 6. gr.

a. Orðin „m eð samþvkki vfirkjörstjórnar“  í 2. málsgr. falli burt.
b. Aftan við 3. málsgrein bætist: Kröfu um það skal gera til sveitar- 

stjórnar.
3. Við 7. gr.

a. Fvrir orðið „þrennar“ komi þessar.
b. A eftir 3. tölulið komi nýr töluliður:

4. Utankjörfundaskjörstjórar.
4. Við 9. gr. Fvrir orðin „A ð öðrum kosti“  í 2. málsgr. kom i: Annarsstaðar.
5. Við 17. gr. Fyrir orðin „því kippt í lag“  kom i: leiðrétt það.
6. Við 22. gr.

a. Á eftir orðunum „og  skal annað“  kom i: eintakið.
b. Fyrir orðið „hún“  kom i: kjörskráin.

7. Við 24. gr. Fvrir orðin „kröfu á“ í 1. málsl. greinarinnar kom i: kröfu til.
8. Við 25. gr. Annar og þriðji málsl. fvrri málsgr. orðist svo:

Ekki má kjósandi greiða atkvæði nema í einu kjördæmi eða einni 
kjördeild við sömu kosningu til Alþingis. Ef maður er á kjörskrá i fleiri 
kjördæmum en einu eða fleiri kjördeildum en einni, ræður hann sjálfur, 
livar bann nevtir kosningarréttar síns.

9. Við 26. gr. Fvrir orðin „í boði eru“  í niðurlagi greinarinnar kom i: fram- 
bjóðendur eru.

10. Við 27. gr. Siðasta málsgreinin orðist svo:
Frambjóðendur, livort heldur sem er til óhlutbundinna eða blutbund-. 

inna kosninga, skulu láta fvlgja fram boði sínu vfirlýsingu sína, ef þeir 
óska að taka fram, að þeir b jóði sig fram fvrir tiltekinn stjórnmálaflokk, 
og þá hvern. Vanti þessa vfirlýsingu með framboðinu, telst fram bjóðand- 
inn eða framboðslistinn vera fram bjóðandi eða framboðslisti utan flokka.



11. Við 28. gr.
a. Fyrir orðin í 1. málsgr. „hver stjórnmálaflokkur“ kom i: ef nafn- 

greindur stjórnmálaflokkur.
b. A milli orðanna í 1. málsgr. „að minnsta kosti“ og „2 0 (c“ komi: ann- 

aðhvort.
c. Fyrir orðin „fylli flokkinn“ í 2. málsgrein kom i: styðji flokkinn.
d. Aftan við 3. málsgr. bætist: Xú bera kjósendur óbáðir nafngreindum 

stjórnmálaflokkum fram landslista, og skal sá listi vera liáður sömu 
ákvæðum um tölu meðmælenda, sem segir í 2. málsgr. þessarar grein- 
ar. Frambjóðendur á lista óbáðra kjósenda skulu láta fvlgja til lands- 
kjörstjórnar yfirlýsingu um samþykki sitt til að vera á listanum.

12. Við 29. gr. * *
a. Fvrsta málsgr. orðist svo:

Við hinar sömu alþingiskosningar má enginn b jóða sig fram í 
fleiri kjördæmum en einu, vera á fleiri listum í Reykjavik en einum 
né vera í kjöri fvrir fleiri stjórnmálaflokka en einn. Ekki má stjórn- 
málaflokkur né óflokksbáðir kjósendur bera fram nema einn lands- 
lista við söniu alþingiskosningar.

b. Fyrir orðið „stjórnmálaflokk“ í 2. málsgr. komi: nafngreindan stjórn- 
málaflokk eða utanflokkakjósendur.

c. í 2. málsgr. falli burt orðið „flokksins“ .
13. Við 39. gr. Fyrir orðin i niðurlagi greinarinnar „þeir standa í á listanum“

komi: þau eru skráð á listann.
14. Við 45. gr. síðustu málsgr. Fvrir orðin „af þeirri stærð, að hæfileg séu“

kom i: hæfilega stór.
15. Við 46. gr.

a. Fyrir orðið „annara“  i fyrri málsgr. kom i: utanfunda-.
b. A eftir orðinu „óviðkomandi“  í síðari málsgr. kom i: menn.

16. Við 54. gr.
a. Við 8. málsgr. Fyrir „beimilisnafni“  komi: beimilisfangi.
b. Við 9. málsgr. Á eftir „Landslisti  flokksins komi: og Landslisti

óflokksháðra kjósenda.
17. Við 55. gr. 3. málsgr. Fyrir „Listi utan flokka“  komi: Listi óflokksháðra

kjósenda.
18. Við 113. gr.

a. Fvrsta málsgrein orðist svo:
Atkvæðaseðil skal meta ógildan, ef á honum eru gallar, sem sýna 

það, að kjósandinn befir ekki skilið eða numið, bvernig kjósa á lög- 
lega, sbr. þó 14. gr., eða ekki viljað neyta kosningarréttar síns, svo sem:

b. Á eftir 6. tölulið komi 3 nýir töluliðir:
. 7. Ef merkt er aftan við nafn eða listabókstaf.

8. Ef á utankjörfundarseðli er ekki fullt og rétt nafn frambjóðandans 
eða frambjóðendanna eins og þau eru á kjörseðli.

9. Ef í tvímenningskjördæmi er kosinn aðeins einn fram bjóðandi eða 
í einmenningskjördæmi fleirj en einn fram bjóðandi.



c. Tilvitnunin til 115. greinar í 5. tölulið falli burt.
19. Við 114. gr. Greinin orðist svo:

Atkvæði skal ekki meta ógilt, þó kross sé ólögulegur (illa gerður) né 
heldur þó að orðið listi eða landslisti fvlgi listabókstaf að óþörfu, eða þó í 
stað listabókstafs sé skrifað lieiti flokks, sem landslista hefir í kjöri, sé það 
rétt skrifað.

20. Við 115. gr. Greinin falli niður. —  Greinatalan á eftir breytist samkv. því.
21. Við 128. gr. Greinin orðist svo:

Landskjörstjórn tekur til athugunar, og að öllum skilríkjum atbuguð- 
um til úrskurðar, hverjum flokkum skuli telja frambjóðendur þá og fram- 
boðslista, sem í kjöri bafa verið við kosninguna, einnig hverjir framboðs- 
flokkar hafa náð þingsæti og teljist þingflokkar með rétti til uppbótar- 
þingsæta.

Flokkur óháðra kjósenda hefir sama rétt til uppbótarþingsæta sem 
nafngreindir stjórnmálaflokkar.

22. Við 129. gr. Töluliður 3. falli niður. —  Töluliðirnir (á eftir) brevtist sam- 
kv. því. '


